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EDITAL DE INSCRIÇÕES – PROCESSO SELETIVO 

– LIGA ACADÊMICA AGROMACK 

 
I - A Liga Acadêmica AgroMack de acordo com seu regimento interno tem por escopo 

realizar pesquisas, visitas técnicas e debates, adotando como paradigma discutir e 

propagar o agronegócio, dentro e fora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

II - Requisitos para admissão no processo seletivo: (a) ser graduando entre o 1º e 10º 
semestres do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie; (b) antigos 
alunos ou pós-graduandos em direito. 

III - A seleção dos candidatos será realizada em 01 fase, a seguir descrita: 

a. INSCRIÇÃO até 23/02/2022 para 30 vagas. 

b. O discente interessado deverá preencher o formulário vide link: 

https://forms.gle/s1FkQrdafWPsVU7V8. Deverá discorrer sobre: a) os motivos 

pelos quais se interessa pela temática do grupo; b) como espera contribuir para 

com o grupo; e c) qual sua relação com o agronegócio. 

IV - Os candidatos aprovados serão comunicados por e-mail no dia 25/02/2022. 

V - Escopo: A Liga tem como finalidade discutir e propagar o agronegócio, dentro e fora 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Busca a criação de um ambiente de debate, 

fomento à produção de conteúdo científico com o objetivo de publicação em obracoletiva, 

articulação para acesso às principais empresas e entidades do setor, visitas técnicas, 

comunicação intra-cursos, reuniões científicas, produção de pareceres, notas técnicas, 

seminários, eventos e Projetos de Lei. 

VI - Horas: A atribuição de até 30 horas de extensão fica limitada a ordem do docente- 

orientador aos graduandos que tiverem participação efetiva em todas as atividades do 

grupo. A atribuição de até 30 horas de pesquisa ocorrerá mediante a entrega de artigo 

científico ou trabalhos individuais, no prazo e sob as regras determinadas pela 

Coordenação de Pesquisa. 

Ressaltamos que a produção dos artigos acadêmicos tem por objetivo a publicação na 

Obra Coletiva da Liga Acadêmica Agromack, a qual será produzida e coordenada pela 

própria Liga Acadêmica. 

VII - O desligamento do Grupo, para alunos, ocorrerá após: a) Ausência a dois 
encontros no semestre, consecutivos ou alternados; b) não cumprimento de atividade 
solicitada; c) pedido do aluno, desde que o desligamento seja comunicado ao e-mail da 
Liga (liga.agromack@gmail.com). 

DocuSign Envelope ID: 960865CD-313D-46C5-B4AC-A798A340A484

http://www.mackenzie.br/
mailto:coordenacaopesquisa@mackenzie.br


Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 896 ● PRÉDIO 3 ● Consolação ● São Paulo - SP ● CEP 01302-907. Tel. (11) 
2114-8199 Fax (11) 2114 -8561 ● www.mackenzie.br 

e-mail: direito@mackenzie.br; coordenacaopesquisa@mackenzie.br 

 

 

VIII - Reuniões do Grupo de Estudos: No 1º semestre de 2022, as reuniões serão 
realizadas nos seguintes sábados das 10h00 às 12h00 e irão abordar os temas: 

a) 05/03/2022 – Introdução e Contratos do Agronegócio; 

b) 19/03/2022 – Arbitragem no Agronegócio; 

c) 09/04/2022 – Agronegócio e o mercado de capitais; 

d) 14/05/2022 – Órgãos públicos do Agronegócio. 

 
IX - Docentes-Orientadores: a) Prof. Dr. Ricardo Pedro Guazelli Rosário, e b) Prof. Dr. 
Washington Carlos de Almeida. 

 

 
X - Casos omissos: encaminhar para o e-mail da Liga (liga.agromack@gmail.com). 

 
 
 
 

São Paulo, 15 de fevereiro de 
2022 

 
 
 

Liga Acadêmica AgroMack Prof. Dr. Ricardo P. Guazelli Rosário 
Discente Líder  Coordenador 
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